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 ملخص عام حول نحو الوطن:

تعترب نحو الوطن منصة فاعلة إليصال القوى التغي�يية التي تضّم قادة سياسي� مستقل� الناشئ� الجدد 

إلدارة البالد، وذلك من خالل إنشاء ماكينة انتخابية تدعم  ترشين" اىل الربملان النيايب 17من "رحم ثورة 

 ، وتام� البنى التحتية لهذه القوى التغي�ية.ستقل�املرشح� امل

 تشرتط املنصة عىل املرشح� التغ�ي� قبل االنض�م بأن يشرتكوا معها برؤيتها القامئة عىل االسس التالية: 

 الدولة املدنية .1

 حرصية السالح .2

 لطائفيةالغاء ا .3

 الالمركزية باإلدارة .4

 السيادة .5

 الحياد   .6

وا من املغرتب� لتعبئة الناخب� يف مناطقهم. ولقد متكنّ  هامع قادة املدن/البلدان ولجان نحو الوطن عملت

 مراكز للمغرتب� يف املدن/البلدان التالية:حتى اآلن من تعي� 

ميسيساغا كندا  -هاليفاكس كندا  -برازيل كامروون كندا بروكسل  -سيد� بلجيكا  -فينا أسرتاليا  -أسرتيا 

برل�  -ليربيفيل أملانيا  -باريس غابون  -ليون فرنسا  -نيكوسيا فرنسا  -بوغاتا قربص  -تورونتو كولومبيا  -

الدّمام ملكة  -روما ساحل العاج اململكة العربية السعودية  -بودابست إيطاليا  -أثينا هنغاريا  -اليونان 

موسكو  -الدوحة روسيا  -امسرتدام قطر  -جدة الكويت لوكسمربغ املكسيك هولندا  -لعربية السعودية ا

ديب  -أبو ظبي اإلمارات العربية املتحدة  -اسطنبول اإلمارات العربية املتحدة  -جنيف تركيا  -سويرسا 

ماساتشوستس  -املتحدة األمريكية  كونيتيكت الواليات -لندن الواليات املتحدة األمريكية  -اململكة املتحدة 

 -نيويورك الواليات املتحدة األمريكية  -ميشيغان الواليات املتحدة األمريكية  -الواليات املتحدة األمريكية 

 .واشنطن –ف�جينيا الواليات املتحدة األمريكية 

 

 :بحسب موقعها االلكرتو� نحو الوطنعمل منصة اسرتاتيجية 

 .املغرتب� بشكٍل منهجّي لحشد أصواتهم وربطهم بالجهود املحلّيةإرشاك وتعبئة  -



 .اإلعالن عن الرؤية السياسيّة وبرنامج السياسة العامة -

 .تشكيل فريق كامل إلدارة العمليّة االنتخابيّة عىل أساس شامل -

تنظيم الجهود الشعبيّة يف جميع أنحاء لبنان وبشكل خاص تلك التي تستهدف الشباب والتواصل  -

مع األحزاب السياسيّة املعارضة واملجموعات واملستقلّ�، وتحديد ودعم وتشجيع املرّشح� 

 .املؤّهل� للربملان والخدمة العامة

 .جمع األموال عىل مستوى العامل بأهداف وجداول زمنّية واضحة -

 .تحفيز ورفع نسبة اإلقرتاع -

األحزاب والج�عات السياسية الناشئة  متك� اإلئتالفات املناطقية من الوصول إىل إئتالف وطني من -

 .واملرشح� املستقل�

 .تسهيل وجود الئحة انتخابية واحدة لقوى التغي� يقودها اإلئتالف اإلنتخايب -

 .دعم الالئحة اإلنتخابية األساسية للقوى التغي�ية -

 

 أعضاء نحو الوطن

 أعضاء لجنة العمليات املؤّسسون

 رندىل بيضون .1

سة والرشيكة  املتخصص يف عمليات الدمج واالستحواز  اإلدارية ملكتب املحاماة اإلقليمياملؤسِّ

التي تستخدم مصطلح تعترب بيضون من أكرث الناشط�  ومجموعة متنوعة من معامالت الرشكات.

 "االحتالل االيرا�".

 عيل عبد اللطيف .2

والبناء واإلنشاءات مؤسس ومدير عام لعدة رشكات محلية ودولية تعمل يف مجال تطوير العقارات 

عبد اللطيف أن حزب الله ضمن منظومة الفساد  يعترب واملقاوالت العامة والصناعات الغذائية.

 ويحمله مسؤولية األزمة اللبنانية.

 الفريق التنفيذي

 رالف دياس  .1

 First Derivativesهو املدير العام ورئيس قسم االستشارات والخدمات املُدارة لألمريكي� يف 



 شهوانفادي  .2

 "العاملية"و  "Word Today"عمل كمذيع إخباري رئييس يف قناة الحرة بواشنطن لنرشت� ه� 

باإلضافة إىل ذلك،  ."Special Report"و  "minutes 30"واستضاف برنامج� حواري� بعنوان 

االنتخابات األم�كية "و  "مفاوضات عملية السالم من أنابوليس"كان املقدم الرئييس الذي غطى 

. عمل مذيًعا أول لألخبار، إىل جانب أنه مقدم "االنتخابات األولية األم�كية يف عام "و  "يف عام 

 .MTVيف الـ  "قصة قرار"و  "ب�وت اليوم"ومحرر الربامج الحوارية السياسية اليومية 

 كارول وهبي شدياق .3

الط�ان الفيدرالية بالواليات املتحدة فاحصة طبية معتمدة يف مجال الط�ان من قبل هيئة 

 لتقييم اللياقة البدنية. UK Oil & Gasاألمريكية، وهي معتمدة من قبل 

 

 القنوات اإلعالمية التي تستضيف أعضاء نحو الوطن:

- Mtv 

- lbc 

 

 مفردات ومصطلحات نحو الوطن:

 السيادة والنأي بالنفس -

 حكومة تحتكر قرار السلم والحرب -

 #عهد_الذل -

 الحياد -

 التغي�  -

 رحم الثورة -

 وسطية (نصف اليسار نصف اليم�) -

 كلن يعني كلن -

 

 



 ترصيحات أعضاء نحو الوطن ضد سالح املقاومة:  

حتى انت يا سيّد عم تسمع مسبّاتك بنص  يا عصابة، عم تسمعو مسبّات ودعاوي العامل عليكن؟" -

 .يا حيف عليل كان بطل املقاومة!" دين الضاحية والجنوب وبعلبك.

الفرق ب� الذي يأخذ ماًال وإرشادات من االيراني� وب� الذي يأخذها من االمريكي�؟ كيف  ما" -

 .؟!"يكون األول بطالً ووطنياً والثا� خائناً وعميالً؟ أليس كاله� عىل خطأ وال يخدم مصلحة الوطن

املواد و جاتن للبنزين "اىل السفارة اإليرانية والسفارة األم�كية يف لبنان، ما تحولو مطالب الناس وحا -

"كفى تحويل لبنان ساحة لرصاعاتكن، كفى متاجرة فينا، نحن . األساسية وقود لسياسات بالدكن"

 .منعرف انو مشكالنا هي بسببكن، حلو عنا بقا وخدوا ج�عاتكن اللبناني� معكن النن اصل البال"

عم ما قاله قاسم قص� يعرب ن، كفانا تخوين وتضليل، كفانا احتكار وتخويف للصوت الشيعي اآلخر -

عن رأي رشيحة ال يستهان بها من شيعة لبنان، الفكر الشيعي هو فكر العقل، املنطق، االنفتاح 

والتعددية. مل ضللنا الطريق!! لنعود إىل طريق الصواب ونطلق حواراً عىل اسس عقالنية مبنية 

 .عىل تقبل الرأي اآلخر

ا، وطبعاً جاعوا متل ما شايف، وهيدا بيثبت انو يل وعدت يا سيد انو الشيعة ما رح يجوعو  " -

بيصيب اخواننا بلبنان بيصيب الجميع. وإذا جاع املسيحي او الدرزي او السني بيجوع الشيعي 

 "كلنا والد وطن واحد… الجوع ما الو طايفة… ك�ن

 

 شبهات:ال

 هذه املنصةبهات واألحزاب حول آلية عمل بعد الخالفات التي حصلت ب� املجموعات والج -

أنه من  "املمولون"، وانسحاب معظمها ووقف التعامل معها، ارتأى بإرشاك األحزاب السياسية

األفضل تصويب الجهد وتشكيل مجلس إدارة موحد يضم "نحو الوطن" و"كلنا إرادة". فقد عملت 

هدف،  تلك املنصة ألكرث من سنة وانتهت إىل تبذير األموال التي حصلت عليها من دون تحقيق أي

سوى بعض الحمالت اإلعالمية. ويتم التداول إنها انفقت نحو مليو� دوالر منذ سنة، ب� رواتب 

موظف� ومكاتب وإعالنات. ووصلت إىل مرحلة اإلفالس بعد توقف مصادر التمويل، والذي دفع 



ادياً، بالقيم� عىل املنصة إبالغ املوظف� (نحو خمس� موظفاً) أن عليهم مواجهة أيام صعبة م

 .    1وتأخر يف قبض املستحقات

، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد ضم سبعة دة"حصل الدمج ب� منصة "نحو الوطن" و"كلنا إرا -

قدمت املحامية بيضون وعيل عبد اللطيف استقالتهم من املجلس الجديد. و أعضاء من كل جهة. 

ب وشخصيات عىل املجموعات، وجرى تسويق األمر أن "نحو الوطن" ترفض فرض "كلنا إرادة" أحزا

كانت قد رفضتها سابقاً، بين� املسألة مجرد حسابات شخصية للبعض حول تسلم املناصب داخل 

املجلس الجديد، وذلك بعد تعي� الخب� االقتصادي ألب� كوستانيان مديراً تنفيذياً للمجلس 

بة "كلنا إرادة" فرض األحزاب الجديد. أي تم اعطاء املشاكل "الشخصية" أبعاداً سياسية تتعلق برغ

 2املعارضة مثل الكتائب اللبنانية أو النائب املستقيل ميشال معوض عىل املجموعات.

املنصة كجمعية يف وزارة  بسبب تسجيلل روفايل دعوى قضائية ضد بيضون، رجل األع�ل بو قدم  -

الداخلية. أي عملياً استحواذت عىل "العالمة الدعائية" التي أنفق عليها نحو مليو� دوالر منذ 

 3سنة.

وجود مجموعات رافضة للتحالف مع نحو الوطن هو إحدى العقد التي حالت دون إقالع منصة  -

بنانية، ووجود أحزاب لها حزب الكتائب أو النائب ميشال معوض ومكونات جبهة املعارضة الل

ئح تأث� انتخايب، رفضت اشرتاط تقديم دعم تقني متلكه أصالً، لفرض رشوط من خالل تشكيل لوا

 4.تصب لصالح القيم� عىل املنصة

تّم تشكيل فريق عمل من حوايل ثالث� عضواً يتوّىل اإلعداد ملعركة االنتخابات. وتدير األمينة  -

 5يف نحو الوطن.للبنانية شانتال رسكيس الفريق االنتخايب العاّمة السابقة يف القوات ا

 6يبدو أن منظمة اليف تدعم نحو الوطن ماديًّا. -

أكرم شهيب عيل عبد اللطيف صديق ملعظم شخصيات بارزة يف األحزاب السياسية وخصوًصا  -

 7التابع لحزب التقدم االسرتايك.

                                                   
 املدن، وليد حس� "نحو الوطن" و"كلنا إرادة": املجتمع املد� يالكم نفسه، 1
 املصدر نفسه 2
 املصدر نفسه 3
 املدن، وليد حسن وهم فوز "منصات" الثورة باالنتخابات النيابية وتحدي "البوسطات" الحزبية، 4
 أساس ميديا، قاسم قص� "نحو الوطن": هل غّ�ت القوات اسمها؟، 5
 املصدر نفسه 6
 MTVن وعيل عبد اللطيف يف برنامج صار الوقت عىل ال رندىل بيضو  7

https://www.almodon.com/society/2021/10/28/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
https://www.almodon.com/society/2021/10/28/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
https://www.almodon.com/politics/2021/9/25/%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/politics/2021/9/25/%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.nahwalwatan.org/ar/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B5/


، صياغة التحالفات االنتخابيةمثل  8قامت بعّدة أدوار عارضتها وبشّدة خالل مقابالتها االعالمية  -

وضع مخطط جديد يقيض و  إجراء استطالعات يف املناطق لتحديد اللوائح وشكلها ومن يكون فيها

 .بضم املجموعات يف املرحلة أوىل، وعند بدء تشكيل اللوائح يتم ادخال األحزاب

 

                                                   
 قبالسااملصدر  8


